TERUGBLIK/ VOORUITBLIK
Thema: Ai, ai, mijn hele lichaam doet zo’n zeer!!
Van 7 januari tot en met 18 januari 2019
Op vraag van de kleuters werken we de komende twee weken rond het thema Ziek zijn /
mijn lichaam.
Bij onze oudste kleuters lopen deze 2 thema’s een beetje door elkaar.
We hebben pijn! Waar? En wat moet er nu gebeuren???
De verschillende soorten dokters komen aan bod: huisarts, tandarts, oogarts elk met
zijn/ haar specifieke kennis……

We zoeken op het internet naar filmpjes over hoe ons lichaam werkt, wat hebben we allemaal, waar dient het voor en wat gebeurt er als er iets niet meer goed werkt?
Onze poppenhoek verandert in een heuse dokterspraktijk/ ziekenhuis waar de juf en de
andere kleuters op consultatie kunnen bij de dokter van dienst. Zij onderzoeken en verzorgen de patiënten met veel plezier ( er worden vooral veel spuitjes gegeven, kindjes
gekocht , verbanden gelegd en ga zo maar door).
Spelen in deze hoek is voor sommige kleuters een heel goede taaloefeing en ook een
goede oefening in inleving en toneeltje spelen!
Ook een apotheek hoek mag niet ontbreken! We sorteren , tellen en rangschikken pilletjes volgens kleur, aantal, KLEUR EN AANTAL…..
We doen zelfs kleine optelsommetjes: 3 rode pilletjes en 2 groene pilletjes dan moet de
patiënt 5 pilletjes nemen in totaal.
Om onze fijne motoriek (belangrijk om vlot te kunnen schrijven) te verbeteren en natuurlijk ook omdat alles bij de dokter netjes moet verlopen doen we vele dingen met een pincet.
Op vrijdag bracht iedereen zijn tandenborstel en tandpasta mee en poetsten we samen
onze tandjes na het middageten…..
Volgende week doen we zeker nog voort want we weten nog niet alles ….
Wat gebeurt er als je hartje niet goed meer werkt, of je een been breekt, je tandpijn hebt,
je niet goed kan zien?????
We ontdekken dit alles en nog meer volgende week

